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NANZI EN DE KONING (SHON AREY Y COMPA NANZl)

Nanzi was zeer hebzuchtig van aard, maar daar hij niet rijk was,
kon hij zich lang niet alles aanschaffen, wat hij verlangde. Hij
had al meermalen jaloerse blikken geslagen op de mooie domeinen
van den koning, want zelf had hij maar een heel klein stukje
grond, en hij meende, dat hij best wat meer kon gebruiken.

Dagen achtereen liep Nanzi op en neer langs het land van den
koning, en de soldaten dachten: Nanzi voert weer iets in het
schild, houdt hem in de gaten!

Hoewel zeer bekwaam in het uitdenken van plannen en streken,
lukte het hem deze keer niet, een list te verzinnen om een stuk
grond van den koning in rustig bezit te krijgen. Eindelijk besloot
hij op zijn goed gesternte te vertrouwen en kocht alvast op voor-
hand maïs en alles wat nodig is om een stuk grond te beplanten.
Toen ging hij op goed geluk naar den koning, en eerst toen hij de
trappen voor het paleis besteeg, schoot hem een plan te binnen.

„Zeer geëerde koning", begon Nanzi na een beleefde en eerbie-
dige buiging en met het vriendelijkste gezicht van de wereld,
„zeer geëerde koning, ik zou zo graag een stukje grond hebben
om zelf te beplanten, maar ik ben een arme drommel en kan on-
mogelijk de prijs betalen, die men pleegt te vragen; U heeft zelf
een overvloed van prachtig bouwland: zou uwe majesteit mij
niet een stukje grond ten geschenke willen geven, zo groot als men
met een koeienhuid kan afmeten ?

De koning vond het wel een zonderlinge vraag. Wat kan
iemand in vredesnaam doen met een stukje grond, dat door een
koeienhuid kan worden afgemeten ? Zou er misschien weer geen
list achter steken ? De koning keek Nanzi onderzoekend aan, maar
deze zag er zo onschuldig uit als een pas geboren kind. Enfin,
dacht de koning, er zal natuurlijk wel weer iets achter zitten, maar
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veel kan het in ieder geval niet wezen. Al rek je een koeienhuid
nog zo lang uit in de lengte en in de breedte, je kunt er ten slotte
maar een klein stukje grond mee bedekken.

De koning besloot dus het zonderlinge verzoek toe te staan en
beval aan zijn domeinbewakers aan Nanzi zoveel land te geven,
als deze met één koeienhuid kon uitmeten.

Nanzi sprong in de hoogte van plezier en ging aanstonds naar
huis. Daar nam hij een koeienhuid en sneed deze zorgvuldig aan
lange, smalle repen, welke hij alle aan elkaar naaide. Zodoende
kreeg hij een zeer lange riem, waarmee hij een aardig lapje grond
van den koning kon insluiten.

„Ziezo", zei Nanzi tot den korporaal, die bij hem stond, „zoveel
als ik nu voor je ogen met één koeienhuid heb afgemeten, krijg ik
van den koning cadeau".

De korporaal twijfelde sterk of dit wel met de bedoeling van
den koning overeen kwam en verzocht zijne majesteit eens te
komen zien. De koning kwam en zag, dat Nanzi bezig was zich
een flink stuk grond toe te eigenen.

„Hédaar, vriendlief", zei de koning, „wou je mij wijsmaken,
dat je dit met één koeienhuid hebt uitgemeten?"

„Zeker, zeer geëerde koning", antwoordde Nanzi, „maar ik heb
de huid er eerst voor aan smalle stroken gesneden, die ik tot een
lange meetriem aaneengenaaid heb".

De koning stond het eerste ogenblik sprakeloos over zoveel
vindingrijkheid, maar moest toen zo geweldig lachen, dat hij maar
weer over zijn hart streek en Nanzi het stuk grond liet behouden.

NANZI EN ZIJN COMADER ISABEL (NANZI Y ISABEL, SU COMADER)

Op zekere dag zou Isabel, een comader van Nanzi, een huis
gaan bouwen en Nanzi zou zo veel als architect, aannemer, tim-
merman en alles te gelijk zijn.

Toen hij op het terrein kwam, waar het huis moest verrijzen,
om de fundamenten te leggen, vond hij deze al klaar. Nanzi be-
greep er niets van maar aanvaardde deze geheimzinnige voorko-
mendheid als een aangename verrassing en begon dadelijk de
muren op te trekken. Toen dit klaar was, nam hij enige dagen vrij
om uit te rusten en besloot toen om het dak er op te gaan zetten.
Maar tot zijn stomme verbazing zag hij bij aankomst, dat het dak er
al op was. Ook de plafonds waren gelegd en de vloeren. Nanzi krabde
zich achter de oren en was met het geval enigszins verlegen.

Toen vroeg comader Isabel hem om de schilderijen te komen
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ophangen en Nanzi, bereidwillig als altijd, nam spijkers en een
hamer mee, maar het hoefde niet meer: de portretten en schil-
derijen hingen er al.

Het was in die tijd gewoonte, dat een eigenaar van een huis,
alvorens het voor het eerst te betreden, als het klaar was, voor
de deur ging staan, zijn naam noemde en vervolgens zei: Ik groet
het huis. Isabel deed dit dus ook, en toen ze samen met Nanzi
voor de deur van haar nieuwe woning stond, zei ze: „Isabel
Rincon, ik groet het huis".

Onbeschrijfelijk is echter hun verbazing als ze uit het lege huis
een stem horen, die hen antwoordt: „Hierbinnen woont Knij-knij".

Nanzi liep wat hij lopen kon, tot hij struikelde en de grond likte
(op zijn gezicht viel). Hij kwam een koe tegen en vertelde het
zonderlinge avontuur. De koe luisterde met steeds groter worden-
de ogen, riep: boe-oe-oe, boe-oe-oe! stak de staart in de lucht en
rende er van door. Verder ontmoette Nanzi nog een ezel, een bok,
een geit, een schaap, enz. en verhaalde hun allen wat hem over-
komen was. Allen werden bang en sloegen op de vlucht.

Ten slotte liep Nanzi een kat tegen het lijf, en toen deze de ge-
schiedenis vernomen had, zei hij: „Kom, daar gaan we op af; ik
maak me sterk, dat ik die grappenmaker te pakken krijg, wie het ook
is, maar je moet me het mooiste, dat in huis is, geven als beloning".

Dit mooiste nu was een wekkerklok, waar Isabel erg aan gehecht
was en waar Nanzi al meerdere malen vergeefs om gebedeld had.
Of ze wilde of niet, Isabel moest wel beloven, dat de kat de wekker
zou krijgen, als hij de geheimzinnige bewoners kon verdrijven.

Drommels, dacht Nanzi, ik moet zien, dat ik die poes een poets
bak, of ik heet geen Nanzi, de zoon van mijn moeder Shi Nene,
zaliger.

Bij het huis aangekomen, werd de gewone groet uitgesproken:
„Isabel Rincon, ik groet het huis". Het huis antwoordde: „Hier
binnen woont Knij-knij".

„Doe de deur maar open", zei de kat tegen Nanzi. Deze deed
wat hem gevraagd werd, maar bleef vlak bij de deur staan. Toe-
valligerwijze stond daar ook de wekker dicht onder zijn bereik,
maar Nanzi wist zich zo te draaien, dat de wekker zowat achter
zijn rug schuil ging.

De kat zei: „Groet het huis". En Isabel begon weer: „Isabel
Rincon, ik groet het huis".

Weer klonk het antwoord: „Hier binnen woont Knij-knij".
Maar de kat had scherpe oren en een fijne neus en ontdekte dat

het geluid ergens van de balken kwam dicht bij het dak.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:14:33PM
via free access



'T!

CUENTA Dl NANZI 8 9

Zijn neus leerde hem, dat daar iets eetbaars zat en in minder
dan geen tijd zat de vlugge klimmer op de bovenste balk, waar
twee grote ratten, een mannetje en een wijfje, voor spook zaten
te spelen. Binnen twee seconden was hun rijk echter uit.

Op het zelfde ogenblik dat de kat naar de hanenbalken klau-
terde, nam Nanzi de kans waar om er met de wekker vandoor te
gaan, voordat Isabel en de kat, die verdiept waren in de ratten-
jacht, er erg in hadden.

Zodra ze bemerkten, wat Nanzi nu weer uitgevoerd had, waren
beide woedend en de kat vloog het huis uit, alle bomen beklim-
mend, op zoek naar de dief. Deze was reeds gevlogen en kwam
thuis aan, trots als een pauw met de wekker in zijn jaszak, of het
een horloge was.

Zijn vrouw, Shi Maria, was dol gelukkig met de mooie aanwinst
voor hun huisraad. Nanzi trok zijn groen geworden trouwjas aan,
die hij georven had van zijn grootvader zaliger en zei: „Wek
Pegasaya en zeg dat hij dadelijk opstaat. Het is kwart voor vijf;
juist tijd voor de vroegmis".

N.B. De slotzin wijst heel duidelijk op de invloed van de Katholieke
missie.

NANZI, ZEZE EN DE KONING (NANZI CU ZEZE Y SHON AREY)

Op zekere dag had de koning een karwei voor Nanzi en zond
een dienaar om hem te ontbieden. Maar Nanzi, die juist in zijn
werkpakje van het land kwam, wilde zo niet naast den deftigen
hoflakei lopen en ging eerst naar huis, om van kleren te verwisse-
len. „Zeg maar aan den Koning, dat ik dadelijk kom", zei hij tot
den bediende.

Deze bracht de boodschap over, en inderdaad na een goed
kwartier kwam Nanzi in zijn zondagse pak, in pandjesjas en met
hoge hoed, op het paleis aanstevenen. De koning nam hem mee
naar zijn tuinen en wees hem op een groot blok ijzer, dat lelijk in
de weg lag.

„Dat moet je opbeuren en wegdragen naar die fontein, maar
zonder te kreunen of te schreeuwen bij het opheisen", zei de koning.

„Goed", zei Nanzi. Maar Nanzi, ondanks al zijn kracht, was
niet in staat het blok ijzer op te lichten met zijn mond dicht. Dat
zou een reus nog niet kunnen, meende hij. Peinzend bekeek hij
het geval. Toen ging hem een licht op. Wat verderop stond een
prachtige grote manzanillaboom •), waar de koning blijkbaar in

') Manzana is appel, manzanilla, appeltje. De manzanillaboom
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het geheel geen erg in had; Nanzi sloeg zijn beide handen krachtig
onder het blok ijzer, trok er aan met inspanning van al zijn ze-
nuwen en spieren en riep: „O koning, wat een prachtige grote
boooooooom!!! Wat een lange boooooooom!! Wat is hij diiiiiiiik!!
Wat een blaaaaaaaaren!!! En wat is hij hoooooooog!!!" En bij
ieder langgerekt woord dat hij uitgalmde, spanden zich zijn spie-
ren met meer intensiteit, zodat langzaam maar zeker het ijzer van
de grond los kwam. Voetje voor voetje sukkelde hij verder, als maar
zijn bewondering uitbulderend over die mooie boom, tot hij ten
slotte de plaats bereikt had, hem door den koning aangewezen.

Toen hij bij den koning terug kwam, drukte deze zijn bewonde-
ring uit met te zeggen: „Ik heb veel sterke kerels gezien, maar
iemand zoals jij, nog nooit!"

Nanzi voelde zich zeer gevleid wegens de prijzende woorden van
Shon Arey, maar was nog veel gelukkiger met een aardig somme-
tje geld, dat deze hem in de hand drukte.

„Daar bouw je maar een nieuw huisje van voor je zelf en Shi
Maria en de kinderen; het geld, dat overblijft, mag je houden om
eten te kopen", zei de koning.

Nanzi draafde dol van plezier naar huis en vertelde Shi Maria
de hele geschiedenis tot in halve centen (tot in de kleinste bizon-
derheden). Maria legde hem toen uit, dat ook zij juist vandaag
een aanbod van een ander huis gehad had met een stuk grond er
bij om te planten. Zij raadde haar echtgenoot dus aan, zijn geld
te bewaren voor iets anders en met haar mee te gaan om het
nieuwe woonhuis te verkennen.

Onderweg begreep Nanzi langzamerhand uit het praten van
zijn vrouw, dat haar oom, Don Iscariot, gestorven was en zijn hele
hebben en houden aan haar had nagelaten. Het nieuwe huis lag
net naast de eigendommen van Compa Zeze, een verwijderd fa-
milielid van Nanzi.

Zeze kwam zelf zijn blijdschap betuigen met de nieuwe buren
en al spoedig waren hun gesprekken zo intiem, dat Zeze in ver-
trouwen vertelde, dat hij nog al eens vet ging stelen in de buik
van een van 's konings koeien. Daar had Nanzi wel oren naar,
vooral daar Shi Maria en Pegasaya, zijn jongste zoon, dol veel
hielden van tutu met rundervet.

draagt vruchten die veel op appeltjes lijken, maar zeer vergiftig zijn.
Het eten van één appeltje kan iemand al een zware ziekte bezorgen.
Wie met een bezweet hemd een appeltje of een blad aanraakt, loopt
blaren op. Wie in de regen onder een manzanilla boom doorloopt, moet
dat met een ziekte of zelfs met de dood betalen. Eén enkele druppel
water, die van een m. blad in het oog druipt, kan iemand blind maken.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:14:33PM
via free access



CUENTA Dl NANZI 91

Zeze waarschuwde hem echter om vanavond niet te gaan, want,
legde Zeze uit, de maan stond vanavond zo, dat ze weinig inge-
wanden had en dan zou een groot ingewand een klein ingewand
opslokken.

Deze waarzeggerswijsheid klonk Nanzi als een flauwe voor-den-
gek-houderij in de oren en roekeloos als altijd trok hij er op uit.
Toen hij echter trachtte in de buik van de koe te kruipen, slokte
deze hem in en hij kwam in de maag terecht, die door deze onge-
wone spijs natuurlijk geweldig opzwol. De koe kreeg het danig
benauwd, loeide angstig en stierf na twee uur.

Shon Arey en enige soldaten kwamen toegelopen en zagen de
koe met haar ongewoon dikke buik liggen. De koning krabde zich
achter de oren, hoe het mogelijk was, dat hij niet eerder gemerkt
had, dat het dier drachtig was. „Het lijkt wel of ze vijf kalveren
draagt", meende de koning.

Er werd een veearts en een prima slachter bij gehaald en het
dier werd volgens de regelen van de kunst opengesneden.

Maar wat men zocht: geen spoor van kalveren. Enigszins ver-
bouwereerd en ten einde raad, sneed men al de ingewanden uit,
de opgezwollen maag incluis, en wierp dit stinkende vuil over de
omheining van de koninklijke weiden op de publieke weg.

Nanzi vond het nu welletjes, haalde zijn zakmes voor de dag
en sneed zich een uitweg uit de benauwde koeienmaag. Dadelijk
klaar voor een nieuwe streek, riep hij vertoornd over de omhei-
ning, dat, het een schande was; waarom ze niet beter uit hun
doppen keken? dat hij net langs kwam met zijn „hoge zijde" op
en zijn lange jas en de hele smeerboel van de koe over zijn hoofd
had gekregen. Hij eiste schadevergoeding!!!!

De koning werd er verlegen van, want Nanzi raasde dat de lucht
er van daverde en de hele buurt kijken kwam, wat er gaande was.

Om er spoedig op vreedzame wijze een einde aan te maken,
gaf de koning order om op staande voet aan Nanzi dertig gulden
uit te keren voor het aanschaffen van een nieuwe kachelpijp,
overhemd en lange jas. Een medelijdende sergeant gaf hem nog
een rieten wandelstokje cadeau en een sigaar.

Geheel in de nieuwe spullen gestoken kwam Nanzi bij zijn vrouw
aan, die niet beter dacht, of hij zat weer achter slot en grendel. Op
het eerste gezicht van dien deftigen heer schrok ze, want ze dacht,
dat het Meneer was (de districtsmeester), maar toen ze haar be-
minden echtgenoot herkende, vloog ze hem juichend om de hals.

N.B. Tutu is een Curacao's gerecht, bestaande uit meel, boontjes,
suiker en water. Het is zware kost, die uit de mode raakt.
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